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  Αξιότιμε κύριε περιφερειάρχη 
 
   Με λύπη πληροφορηθήκαμε την νέα προσπάθεια υποβάθμισης των Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ, μέσω της πρότασης 
τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφερείας Αττικής, με πρόσχημα, μάλιστα την βελτίωση του Ελέγχου των 
Τροφίμων, δια του πλήρους αποκλεισμού, όχι μόνο των πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ από θέσεις ευθύνης 
της ΔΑΟΚ, αλλά και των μελλοντικών πτυχιούχων Επιστημόνων & Τεχνολόγων Τροφίμων ΠΕ ακόμα και των 
πενταετών τμημάτων. Από τον προτεινόμενο αποκλεισμό δεν γλύτωσαν πτυχιούχοι ΤΕ και άλλων ειδικοτήτων. 
Είναι προφανές ότι το συντεχνιακό κέντρο ΓΕΩΤΕΕ , φερόμενο εχθρικά για μια ακόμη φορά προς την Ελληνική 
κοινωνία, έχει ως στόχο μόνο την εξυπηρέτηση στενών και μίζερων συμφερόντων. 
Από συναφείς ειδικότητες στον έλεγχο τροφίμων θα ανέμενε κανείς ευρύτητα αντιλήψεων, αλλά δυστυχώς δεν 
πρωτοτύπησαν ούτε αυτήν την φορά, κινούμενοι εντός του στενού πεδίου που τους επιτρέπουν οι συντεχνιακές τους 
παρωπίδες. 
 
Αναρωτιόμαστε ποιος έχει το καταλληλότερο γνωστικό υπόβαθρο, αν όχι ο τεχνολόγος τροφίμων, να στελεχώσει 
υπηρεσίες του αγροδιατροφικού τομέα και ελπίζουμε οι επιλογές σας να είναι αποτέλεσμα ελλιπούς πληροφόρησης 
και ιδιοτελών συμβούλων. 
Οι λόγοι που συνηγορούν στην αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της  παρέμβασης μας αναλύονται παρακάτω: 
1.Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων Ανωτάτης Εκπαίδευσης από το 1974 εξειδικεύονται ενδελεχώς κατά την διάρκεια των  
σπουδών τους, τόσο στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων όσο και στην υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και 
πρακτική άσκηση που σχετίζεται με τον κλάδο τροφίμων, ενώ παράλληλα διεξάγουν τεχνολογική έρευνα, 
αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτομίες στο σχετικό επαγγελματικό πεδίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 
εδ. ββ Ν.2916/2001 (ΦΕΚ Α 114/11.6.2001). 
2.Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων πάνω από σαράντα έτη στελεχώνουν την βιομηχανία ,εκπαίδευση και εμπόριο και 
υπηρετούν τον έλεγχο τροφίμων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
3.Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων  εκπροσωπεί από το 1981 τους Τεχνολόγους τροφίμων 
Ανωτάτης Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είναι από το 2007 μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 
Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων. 
4.Ανεξάρτητα από ειδικότητα, οι θέσεις ευθύνης προϋποθέτουν αντίληψη του αντικειμένου και ικανότητες 
διαχείρισης πόρων και δυναμικού. 
Υπό αυτήν την έννοια δεν χωρεί αποκλεισμούς σε θέση ευθύνης, οποιουδήποτε πτυχιούχου ανώτατης εκπαίδευσης 
στον έλεγχο των τροφίμων, καθώς η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί προαπαιτούμενο αποτελεσματικότητας 
και συστήνεται από τις Ευρωπαϊκές αρχές ασφάλειας τροφίμων. Στις ικανότητες δε, πρέπει να συνυπολογίζεται 
,επιμόρφωση, μεταπτυχιακά και προσωπική αξιολόγηση, όπως ορίζουν οι κανόνες χρηστής διοίκησης.  
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Ελεγκτές Τροφίμων, κατά την έννοια του Ν. 4235, άρα και μοναδικοί υπάλληλοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περί Τροφίμων, όσο και την συμμετοχή σε Επιτροπές Επιβολής ή Μη προστίμων, είναι υπάλληλοι συναφών με τα 
τρόφιμα ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν περάσει αρχική επιμόρφωση και εξακολουθούν να επιμορφώνονται συνεχώς 
και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. 
  
Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Τεχνολόγων τροφίμων στον οργανισμό της 
Περιφέρειας Αττικής προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας ορίζοντας στο οργανόγραμμα θέσεις Τεχνολόγων 
τροφίμων ΠΕ ή ΤΕ ,όπως υπάρχουν στον ισχύον . 
    
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μελών της   και να τα 
αναδείξει με κάθε νόμιμο μέσο, παραθέτουμε δε την σχετική νομοθεσία η οποία παραβιάζεται με την προτεινόμενη 
εξαφάνισή μας από τον οργανισμό της περιφέρειας. 
 
1. Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α/20.03.2007). Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  
2. Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τεύχος Α/29.03.2010). Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και λοιπές διατάξεις 
3. Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τεύχος Α/06.09.2011) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τεύχος Α/27.10.2011). Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015. Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τεύχος Α/27.02.2016). Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις  
5. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τεύχος Α/04.08.2017). Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις. 6. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΠΠΕΠ) 
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